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بعد از اینکه حضرت زهرا در صفات امامتی امیرالمومنین صحبت کردند ، گفتند که در مخالفت با ظهور شاخ 

ضاللت و یاوه گویی مشرکان، برادرش را می فرستاد و بر نمی گشت مگر با موفقیت، شما کجا بودید؟ و انتم 

 فی بلهنیه وادعون امنون فرحون و فی رفاهیه من العیش فکهون. 

سود بودند؟ نه . می شما کیف شما کیفتون رو می کردین؟ پیامبر اکرمح و زندگیتون رو می کردین. چرا گفته 

 خواستتتن بگن شتتما جبال اانداران مرده را می خوردید و مشتترد بودید و در ی یش می ستتوختید. پیامبر دو

 ی انتخاب شده وخدمت به  شما کرد. یک : از ی ش شرد نجات یافتید و دو : شخصیتی پیدا کردید که غذا

 یب زالل داشتید.

سالتش این اوری کمک می کرد شما در یک رفاه و می فرماید: اون موجعی که امیرالمومنین به پددرم در ر  ،

 یسایش و خوشی و راحتی بودید. اکلون العفو.

 VIP Specialعفو یعنی غذای سوا کرده 

صفو... شربون ال ضر و   ضرب المثل های ح ضی از  شتم.  ا بفهمم  51ت زهرا گاهی برای بع ساعت وجت گذا

برابر بیش  ر از خطابه غدیر درباره ی فدد کار شده  01جصد ادی ایشان چه بوده؟ و این نکته هم است که 

  ا. خیلی اون بیش  ره 51 ا و غدیر  81است. مثال شرح خطبه فدد 

ه ی زنانشتتان را یموزش فدد جرار یکی از کارها این بوده: بین حکومت بنی امیه و بنی عباس، شتتیعیان مهری

 ولی این درباره ی غدیر نیست. می دادند.

با این که فدد زیاد شرح شده و یکی از کسانی که بسیار روی این دو خطبه کار کرده، مرحوم مجلسی است 

 است. در شرح و  فسیر و لغت و ... . در بحار

 حضرت زهرا هم هم وزن صحبت کرده اند  اکلون العفو و  شربون الصفو .  تربصون بنا الدوائر 

و  توکفون االخبار. منتظر بودین خبر های بدی که سر ما میاد  نشسته بودید ببینین چه بالهایی سر ما میاد.

 رو به شما بدهند.

و نکصون عندالنزال. موجعی که ین اوری بودن.این ها این طوری بودند. هر چه داشتین از اسالم داشتین و ا

 ، و  فرون عندالقتال یر اندازی می کردند فرار می کردید

 در جسمت ده می فرمایند 



یامبرش وفات و رحلت رو اختیار کرد، فلما اختار اهلل لنبیه  ئه.... خیلیوجتی خداوند متعال برای پ  دار انبیا

 مودب بودند حضرت زهرا

شیعه خیلی از ل ستند،لغتند اما حاوی معنای متافیزیکی اند.در  صلو... هر کدوم  غات ه صلی ...  صاله،  مثل 

،کمال، به نتیجه  طهارت ، زکیهات یعنی پول دادن ولی معنای زکات: باشتتد. معنایش ار باب با خداستتت. زک

 رسیدن

حال اگر در  استتت.حال حضتترت زهرا برای این که امامت را بیان کنند،چون اصتتل پیغمبر اانشتتینی پیامبر 

 نبوت ما شناخت خوبی داشته باشیم امامت را بهتر می شناسیم. 

 مثال میگیم در فیزیک بعد از انیشتین کی را داری؟ میگن راذرفورد) مکتب نسبیت انیشتین را  بلیغ کرده (

شتتو. ت. شتتخصتتیشتتما برای اینکه راذرفورد رو به من معرفی کنین باید اول انیشتتتین را به من معرفی کنین

  کشفیا شو. نسبیتشو. دجتشو. وجتی این ها رو گفتین بعدش بگین این شاگرد اونه. غیر از اینه؟

ضرت زهرا برای اینکه امام رو معرفی کنند اول پیامبر رو معرفی می کنند. در معرفی پیامبر خیلی امله ها ح

اوا  لنبیه دار انبیائه دار انبیائه و میکی از امالت استتتتثنایی اینه : فلما اختار اهللگفتند که فوق العاده بود.

 اصفیائه وا م علیه ما وعده.

 ، خانه ی پیامبران را. خانه ی یخرت را.که همان بهشت باشد. وجتی خدا برای پیامبرش اختیار کرد

سالت صفت جبل از ر سالت دارهاینجا هم لنبیه میگه یعنی  صفت عبد داره بعد نبوت داره بعد ر   . پیغمبر اول 

شهد ان محمدا بعد  شون چیه؟ عبودیت. که میگیم ا صل مقام اول خلت داره وبعد حبیب اللهی داره و ... ولی ا

 عبده و رسوله

که اون بهشتتتت  اون وجت اینجا نبی ، یعنی اون های که خبر دارن از عالم غیب همه یک اا امع میشتتتن

 و ماوی اصفیائه. دار انبیایش.موجعی که خدا انتخاب کرد برای پیامبرش که از این دنیا بره به است.

 مسکن.ماوی یعنی پناهگاه.

سانی که زاللند و پاکند. صفیائه: ک صفو یعنی یب  خیلی پاد ا شربون ال صفوند. و   . یک جطره کدورت ندارند. 

 زاللی که هیچ کدور ی نداره.

کرد وعده هایش را و ا م علیه ما وعده یعنی خدا کامل  اصفیاء هم که امع صفی است از القاب انبیا هستش.

 نسبت به پیغمبر.

حکام ا یعنی خدا به پیامبر وعده داده بود که  و باید بیای دین و عدل را عرضه کنی اانشینت رو معرفی کنی

 رو بیاری و بگی .



 این ها ا م علیه ما وعده است.

 :یک فرق بین ما و سنی ها این است که

سال پیش ایشان حدیث شناسی خواندم می فرمایند:  51 یکی از اسا ید بنده به نام سید مر ضی عسکری که

رااع به گلد  ستتنی ها معتقدند هر چی در دین بوده پیامبر یورده و گفته و  موم شتتده. پر اگر االن ما مثال

 همین طور رااع به بیمه. کوییست حکم نداریم ، پیغمبر نگفته است.

ها به مردم نگفته ،به علی گفته .یکی از اون چیز هایی اما اعتقاد ما اینه که هر چی پیغمبر یورده گفته، منت

.  این یه السالمعلکه پیغمبر یورده زیارت عاشوراست. که حدیث جدسیه. کی اولین بار این رو گفت ؟ امام باجر 

 خیلی مهمه

سالم در زمان غیب سیه. کی گفته اینو؟ امام زمان علیه ال سین زیارت چیه ؟ حدیث جد  تیا مثال زیارت یل یا

 .صغری

  پر پیغمبر هر چی یورده گفته. اما به امیرالمومنین گته و .. امامان در موجع اجتضای زمان می گن.

 پر ا م علیه ما وعده خیلی مهم است.

 این که علی را اانشین بکن و همه رو گفته ، پیغمبرم همه رو به علی گفته.ااما به مردم به مرور زمان.

 :لذا ما معتقدیم

پیش پرسید که در  لگرام ها شبهه ای یوردند که فقه مال سنی هاس، ما فقه نداریم.گفتم بیا کسی چن شب 

 حضوری صحبت کنیم. لفنی این ها رو صحبت نمی کنم.

د نیستتتتن که،فقیهند. فقیه یعنی چه؟ یعنی عالم عمیس استتتت در ما غوغاس.اون وخ مجتهدین ما مجته فقه

شون  قلید م دین. شند. عادل  ازه فقهایی که ما از شند که کامال مورد اعتماد با شته با ی کنیم باید حالتی دا

 باشند.

 ا مکتب فقهی دارنحنفی مالکی شافعی حنبلی، یعنی دارن از افراد  4همینی که سنی ها کار فقهای ما چیه؟ 

سالم قلید می کنند. صادق علیه ال صیه. ولی ما فقهمون فقه امام  شون  قلیدیه. از افراد خا لذا با  .هیعنی فقه

که  گفتند این که عالمه حلی خیلی فقیه بزرگی بوده. بعد از عالمه حلی شتتتاگرداش باهاش مخالفت کردند.

 فالن روایت رو ما اینطوری میفهمیم.

و فقه شتتیعه اینه که یه فقیه از خودش فتوت نمیده. فقیه میاد دالیل  رو کنار  لذا فقه شتتیعه پویا رین فقهه.

 حکم رئ استنباب می کنه. کشف می کنه. نتیجه ی حکم ازش بگیره. هم می گذاره  ا 

 اون وخ اون ها جیاس دارن. استحسان دارن...و... که خودشون بیان می کنن



 م می کنه ؟ دو  ا رفرنر کتاب و سنتکبا چه رفرنسی کشف ح

  حتی عقل رفرنر نیست. ابزار است.

د حرام فته حالل محمد حالل الی یوم القیامه و حرام محمو ا م علیه....:  مام کرده یعنی همه ی دین را گ

 القیامه.الی یوم 


